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حمليات �سيا�سية

عندما تدعم الواليات المتحدة
الأكراد رد ًا على تركيا

شارل ابي نادر*

ما يلفت نظر المراقبين في هذه األيام ،تلك المصادفة الغريبة
بين التطورات الميدانية المتسارعة لمصلحة األك��راد في مدينة
منبج ال�س��وري��ة ،حيث خسرتها داع��ش وان�س�ح��ب م��ا تبقى من
عناصرها الى مدينة جرابلس السورية الحدودية مع تركيا على
ضفة الفرات الغربية ،مع التحضير الجدي لهذه الوحدات الكردية
للتقدّم بمواجهة أم��اك��ن سيطرة التنظيم اإلره��اب��ي ف��ي مدينة
الموصل شمال العراق من جهة ،والتقارب الالفت بين روسيا
وتركيا المترافق مع تباعد واض��ح بين األخيرة وبين الواليات
المتحدة األميركية من جهة ثانية.
م�ب��دئ�ي�اً ،ك��ان��ت تحضيرات ال��والي��ات المتحدة األم�ي��رك�ي��ة في
المعركة ض ّد داعش تجري على قدم وساق ،ولم تكن بعيدة في
إعالمها وفي دبلوماسيتها العلنية وحتى في حركتها العسكرية
من خ�لال تغطيتها الجوية وقصفها مراكز التنظيم في سورية
والعراق وليبيا ،وامتدادا ً الى دول أخرى مثل الصومال او نيجيريا
واستهداف حركات اسالمية متشدّدة تعتبرها من تلك التي تدور
في فلك داعش وفكرها كحركة «بوكو حرام» النيجيرية او حركة
الشباب الصومالي وغيرها.
ففي ال�ع��راق ،أرسلت ال��والي��ات المتحدة األميركية ع��ددا ً غير
المتخصصين
بسيط من المستشارين العسكريين ومن الخبراء
ّ
بمكافحة اإلره��اب الى أكثر من قاعدة جوية تتمركز في مناطق
حيوية واستراتيجية مناسبة لمحاربة التنظيم اإلره��اب��ي الذي
ينتشر في اغلب المحافظات العراقية ،وكان لقاعدة مخمور في
الشمال ما بين كركوك والموصل حصة األس��د من التجهيزات
العسكرية ومن الضباط والمستشارين العسكريين األميركيين.
وفي سورية أيضاً ،كانت الجدية األميركية واضحة في دعم
األك��راد لمواجهة داع��ش ،وذل��ك في معارك كوباني وت��ل أبيض،
وامتدادا ً الى عين عيسى في ريف الرقة الشمالي والى الشدادي
في ري��ف األخ�ي��رة الشرقي ،وتمثل ه��ذا الدعم عن طريق تقديم
تغطية جوية فاعلة وعنيفة وع��ن طريق وض��ع وح��دات هندسية
ساعدت ال��وح��دات الكردية بمختلف تسمياتها ،والتي يجمعها
ه��دف محاربة داع��ش وه��دف االنفصال ع��ن س��وري��ة ،ف��ي عبور
نهر ال �ف��رات وال �ت �م �دّد غ��رب��ه وم�ح��اص��رة التنظيم اإلره��اب��ي في
م�ن�ب��ج ،وأي �ض �ا ً ع��ن ط��ري��ق وض��ع ال �خ �ب��رات العسكرية والعتاد
المتطور بتصرف هذه الوحدات ومساعدتها الدائمة المفتوحة
على ك� ّل أن��واع الدعم العسكري وخاصة في تقديم المعلومات
االستخبارية ،وذلك لتأمين حماية مناطق تواجد هذه الوحدات
من هجمات التنظيم اإلرهابي المتواصلة ،االنتحارية اإلرهابية أو
العسكرية الميدانية.
في الحقيقة ،ما حصل في شمال شرق سورية مؤخراً ،حيث
ت ّمت سيطرة الوحدات الكردية على مدينة منبج بطريقة سريعة
ف��اج��أت المراقبين ال��ذي��ن واك�ب��وا ال�ب��طء ف��ي ت�ق�دّم ه��ذه الوحدات
سابقاً ،والتي كانت تتبادل السيطرة مع داعش على مداخل المدينة
المذكورة كافة ما عدا الشرقي منها ،وباألخص من جهتي جرابلس
شماالً والباب جنوباً ،حيث بدت األمور في بعض األحيان وكأنّ
داعش يتحكم بتلك المحاور األساسية ،وسقوط عدد غير بسيط
من عناصر الوحدات الكردية بين قتيل وجريح خير دليل على
ذلك ،لتأتي هذه السيطرة على منبج من قبل هذه الوحدات بطريقة
حاسمة وبتغطية كاسحة وعنيفة م��ن ط�ي��ران التحالف بقيادة
ال��والي��ات المتحدة األميركية بشكل ل��م يوفر المدنيين ومراكز
المؤسسات الخاصة والعامة ،االم��ر ال��ذي كان يتحاشاه سابقا ً
األميركيون وكانوا يب ّررون عدم تفعيلهم لهذه التغطية الجوية
لحرصهم على هؤالء المدنيين وعلى تلك المنشآت.
كما أنّ ما يحصل من تحضيرات جدية في الميدان العراقي
ب�م��واج�ه��ة ال �م��وص��ل ،وال���ذي يحمل ت �س��ارع �ا ً واض �ح �ا ً ف��ي نقل
القوى ،أوالً من الجنوب باتجاه الحويجة والشرقاط ،حيث س ّهل
األميركيون للجيش العراقي تقدّمه ونقل وحداته ،والذي كانوا قد
أوقفوا اندفاعته سابقا ً من خالل تدخل وزير الحرب األميركي
عبر زيارته الفجائية الى العراق عشية التقدّم الصاعق للجيش
العراقي والسيطرة على قاعدة القيارة الجوية ،حيث كان ينتشر
التنظيم اإلره��اب��ي ف��ي خ��ط مدافعة استراتيجي ع��ن الموصل،
وث��ان�ي�ا ً ح��ول م��ا يحصل م��ن ت�س��ارع وج��دي��ة ف��ي انتشار وتقدم
وح ��دات البشمركة (ال��وح��دات العسكرية ل�ك��ردس�ت��ان العراق)
من اتجاه مخمور جنوب شرق الموصل ،وذل��ك بدعم وتسهيل
أميركي واض��ح ،يتمثل بتغطية جوية فاعلة على مراكز انتشار
داع��ش م��ا بين بعشيقة ،حيث ت�ت��واج��د وح ��دات تركية معزولة
التأثير حاليا ً من خالل تفعيل التواجد العسكري األميركي القريب
منها بمواجهة مداخل الموصل الشرقية وتخوم كركوك من اتجاه
مخمور من جهة جنوب شرق الموصل.
ه��ذا ال�ت�ب�دّل األم�ي��رك��ي لناحية تفعيل اإلج� ��راءات العسكرية
والميدانية المباشرة في ك ّل من العراق وسورية عبر وحداتها
ال �ج��وي��ة أو ال �ب��ري��ة ال�م�ت�خ�ص�ص��ة ب�م�ك��اف�ح��ة اإلره�� ��اب ،أو غير
المباشرة من خ�لال تسهيل تقدّم الجيش العراقي والبشمركة
وتحييد أو ع��زل التأثير التركي عن تلك الميادين ،في بعشيقة
العراق كما ذكرنا ،أو في شمال وشمال ش��رق سورية ،والذي
كان سابقا ً ينشط برعاية أميركية ،ال ب ّد أن يكون ردا ً على التقارب
ال��روس��ي التركي ،وال��ذي يعتبر األميركيون أن��ه قد حصل على
خلفية تباعدهم مع األتراك عقب المحاولة االنقالبية الفاشلة التي
استهدفت أردوغ��ان ،والتي أحدثت شرخا ً دبلوماسيا ً كبيرا ً الى
ح ّد اتهام األت��راك الصريح للواليات المتحدة األميركية بدعمها
وبتغطيتها المخططين لهذه المحاولة االنقالبية ،وعلى رأسهم
المعارض التركي فتح الله غولن المتواجد في الواليات المتحدة
األميركية ،وال��ذي يسبب حاليا ً موضوع طلب اس�ت��رداده توترا ً
ديبلوماسيا ً وسياسيا ً يتصاعد بشكل ينذر بتداعيات خطيرة في
العالقات بين البلدين.
إن �ه��ا ف��ي ال�ن�ه��اي��ة ح��رب ال�م�ص��ال��ح ب�ي��ن دول ،ل��م ت�ك��ن أساسا ً
سياساتها إال خدمة لتلك المصالح ،بمعزل عن المبادئ وحقوق
اإلنسان وأمن الدول والشعوب ،وستبقى حدود هذا الصراع بين
ال��والي��ات المتحدة األميركية وبين تركيا محصورة بتأمين هذه
المصالح التي ،عندما كانت مؤ ّمنة من خالل استغالل اإلرهاب،
رأينا كيف كانت الدولتان المذكورتان تتسابقان على خلق ورعاية
ومساندة داعش وباقي المجموعات اإلرهابية ،وعندما بدأ دعم هذا
اإلره��اب يؤثر سلبا ً على مكانة ومصداقية ومصالح الدولتين ،او
عندما بدأ هذا اإلره��اب يشكل خطرا ً على مجتمعاتها وعلى أمنها،
بدأت تتسابق وبطريقة خبيثة على محاربته وعلى التضييق عليه
في تمويله وفي تسليحه وفي انتقال وانتشار عناصره.
* عميد متقاعد

فتحعلي يزور مقبل وقهوجي
مهنئ ًا بذكرى انت�صار ت ّموز
زار السفير اإليراني محمد فتحعلي ،يرافقه الملحق العسكري في السفارة،
نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل في مكتبه في الوزارة.
وقال فتحعلي بعد اللقاء « :قدّمنا أجمل التهاني والتبريكات الكبرى للبنان
ولمقاومته بذكرى انتصار تموز ،وتحدثنا حول تطورات ومستجدات محلية
وإقليمية وأكدّنا أنَّ الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تقف إلى جانب لبنان
بوحدته وسيادته واستقالله ،ونأمل أن نشهد حركة منسجمة من قبل دول
المنطقة في مواجهة اإلرهاب التكفيري ،ونحن نعتقد أنَّ الكيان الصهيوني يقف
وراء ك ّل العمليات لهذه المجموعات اإلرهابية».
كما زار السفير اإليراني قائد الجيش العماد جان قهوجي.

السنة الثامنة  /األربعاء  17 /آب  / 2016العــدد 2154
Eighth year / Wednesday / 17 August 2016 / Issue No. 2154

خفايا
خفايا

حزب اهلل يفتح ملف «النفط» في لحظة �إقليمية حا�سمة
 روزانا ر َّمال
اغدق امين عام حزب الله في خطابه االخير بعيد انتصار
لبنان في «حربه الثانية» كما تسميها اسرائيل في تمريره
لرسائل استراتيجية للمجتمع الدولي ال��ذي ب��دا حسب
السيد حسن نصرالله وكأنه يفتتح مرحلة جديدة من
عمر الشرق االوسط بعدما المح بشكل مباشر عن امكانية
ت��ع��اون اميركي روس��ي لضرب تنظيم داع��ش ف��ي الرقة
والموصل «كاولوية اميركية» تستخدم ورقة أساسية في
االنتخابات الرئاسية التي دخلت واشنطن مفاعيلها بشكل
جدي .بالتالي ،لم يعد واردا ً في هذا اإلطار اعتبار أي خطوة
اميركية مقبلة واقعة ضمن «المراوغة او االرتجال» القابل
للتعديل .فأي قرار اميركي شرق اوسطي اليوم إلدارة اوباما
في هو بمثابة «موقف نهائي» ال رجعة عنه .فكل شيء
سيجير بطريقة أو بأخرى لمرشحة حزبه وزيرة الخارجية
السابقة هيالري كلينتون في مواجهتها مع ترامب خالل
األشهر القليلة المتبقية لبدء االستحقاق.
يتوجه أوباما باهتمام شديد نحو معركة مكافحة االرهاب
من جهة ومعركة كسب أوراق إضافية في المعركة السورية
من جهة أخرى ،يمكن لحلفائه صرفها في أي لحظة توضع
المفاوضات فيها على السكة الصحيحة ،وتؤكد في هذا
االطار معارك «سوريا الديمقراطية» في منبج المدعومة من
واشنطن بشكل مباشر على ذلك ،ويؤكد عزمها على تحرير
مدينة الباب ايضا على هذا .وهنا يلفت حرص واشنطن
ووس��ائ��ل اعالمها المحلية والمدعومة منها في الشرق
االوسط من فضائيات عربية أساسية على تسمية التنظيم
الكردي «المدعوم أميركياً» ،وكأن رفع الحراك االميركي
الجدي واالنجاز في هذا اإلطار الى اعلى مستويات الخطاب
هو سياسة اميركية مطلوبة من اآلن فصاعداً ،ما يعني أن
نيات حجز مكان في تصدر عناوين مكافحة االره��اب هو

مبتغى اميركي لالشهر المقبلة.
يتحدث مسؤولون اميركيون وروس ،خصوصا ً سيرغي
الفروف وزير الخارجية الروسي عن قرب التعاون األميركي
 الروسي لضرب اإلرهابيين في حلب ،وهذا تطور ميدانيكبير يفتح نوافذ استفهام عديدة لجهة تعاون روسي
في إعطاء األميركيين فرص المشاركة في أي إنجاز مقبل
في حلب .مع العلم أن المحور الروسي اإليراني السوري
وح��زب الله ق��ادر على تحقيق «إن��ج��از حلب» م��ن دون
الحاجة إلش��راك الغرب فيه .وه��ذا «تأكيد حاجة اإلدارة
االميركية الديمقراطية الشديدة لإلنجاز» .وهو ما يعني
ان ثمن المشاركة في التعاون يأخذ في عين االعتبار في
اي مفاوضات المصلحة اإليرانية السورية الروسية على
األرض السورية.
تكفي إشارات امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله
لتأكيد شكل المرحلة المقبلة وإح��اط��ة ال��ح��زب بدائرة
المفاوضات قريباً ،فحديث نصرالله المباشر لإلرهابيين
ّ
مشغليهم
ودعوته إياهم إللقاء السالح أو مواجهة الموت من
الغرب والعرب يعني «إخباراً» من نصرالله للمه ّتمين أن
مرحلة من التسويات اإلقليمية قد بدأت؛ وعلى هذا االساس
استرسل بالمزيد من االش��ارات وأتقن بثه مطالب حزب
الله المباشرة وغير المباشرة للمجتمع الدولي ،مخصصا ً
«إسرائيل» بملف «النفط» ال��ذي بدا أن نصرالله يتقصد
الحديث عنه بهذا التوقيت لسبب أساسي يعود إلى علمه
بفتح مطبخ التسويات في المنطقة ،فسارع لوضع النقاط
على الحروف بهذا اإلطار ناصحا ً العدو «اإلسرائيلي» أخذه
بعين االعتبار معايير وأسس في هذا الملف يحرص لبنان
ّ
تخطيها أوالً ،ومخاطبا ً الداخل اللبناني باستحالة
على عدم
سماح حزب الله بالمراوغة بهذا الملف أو تمرير صفقات
تسمح بخسارة لبنان حقه بالسياسة في وقت لم يستطع
أن يخسره في الحرب,
وهنا يفيد التذكير بزيارة سابقة قام بها مسؤول اميركي

الى لبنان ،وهو موفد خاص من االدارة االميركية اموس
هوكشتاين منسق ش��ؤون الطاقة الدولية ،وبحثه مع
مسؤولين لبنانيين في هذا الملف بينهم الرؤساء بري وسالم
والحريري ووزير الطاقة ارتور نظريان ووزير الخارجية
جبران باسيل الذي كان قد تسلّم في مرحلة سابقة وزارة
الطاقة ،وق��د بحث معه حينها في ملف «المناقصات»،
ودخل بتفاصيل الملف الذي خ ّوله حمل معلوماته إلدارته
وتقديمها للبحث هناك ،في إشارة أميركية واضحة على
اهتمام واشنطن المباشر بنفط لبنان وغازه.
يسأل نصرالله اليوم في لحظة إقليمية حاسمة عن
اسباب تعطيل تسيير ملف النفط ويقول «هل القرار أميركي
–«إسرائيلي» بالتعطيل؟» ،يتابع« ..نرجو أن يكون هذا
فقط تعطيالً محلياً.»..
يدرك حزب الله جيدا ً ان كل المعطيات االميركية تشير
مساع سياسية
الى نيات تمرير هذا الملف بطرق ملتوية عبر
ٍ
بدت في حراك مبعوثين اميركيين في فترة سابقة ،ويدرك
أيضا ً ان ملف التعدي العمالني في مواقع استخراجها هو
هدف اسرائيلي دائ��م ،لهذا السبب اعاد نصرالله التذكير
بخطابه بمعادلة الردع التي طرحها حزب الله في حرب
تموز ليرفعها عنوانا ً نفطيا ً عريضاً ،قائالً «لديكم منشأة
نفطية ونحن لدينا منشأة نفطية هنا أيضاً» .تهديد مباشر
لتل ابيب في وضع لبنان قادر فيه على حماية نفطه وغازه،
وكلما عليه فقط هو أن يقرر استخراجه ،يختم نصرالله .
لحظة إقليمية حساسة يطرح فيها حزب الله إحدى أبرز
أوراق��ه التي يخشى على أساسها تركيب مخرج رئاسي
ملت ٍو للبنان يكون فيها مساعي تمرير رئيس للجمهورية
ومعه رئيس للحكومة يساير فيها لبنان المجتمع الدولي
في اقتراحات من شأنها أن تفقده حقه في ال��دف��اع عن
موارده فيقطع الطريق على صفقات رئاسية من هذا النوع،
وصفقات عسكرية إسرائيلية أيضا ً قبل إط�لاق صفارة
انطالق المفاوضات.

أعرب نائب بارز عن
اعتقاده بأنّ زيارة وزير
الخارجية المصري
سامح شكري إلى
لبنان تت ّم بالتنسيق مع
السعودية ،أوالً ألنّ
العالقات بين البلدين
جيدة جداً ،وثانيا ً ألنّ
السعودية تريد َمن
يساعدها على الخروج
من مآزقها المتتالية
والح ّد من الخسائر التي
تتكبّدها في اإلقليم كلّه
(اليمن وسورية والعراق
والبحرين) ،ولذلك ت ّم
الترويج للزيارة على أنها
تحمل جديدا ً في الملف
الرئاسي ،فهل يكون
هذا الجديد رفعا ً للفيتو
السعودي عن رئاسة
الجمهورية لكي تحفظ
لحلفائها رئاسة الحكومة؟

�أكد �أمام وفد من �صور �أنّ دور القوميين في مواجهة الإرهاب يرقى �إلى م�ستوى الأدوار الم�صيرية الكبرى

حردان :تعافي لبنان من �أمرا�ضه الطائفية والمذهبية
يتطلب قيام دولة مدنية قوية عادلة وقادرة
أش��ار عضو المجلس األعلى في الحزب
السوري القومي االجتماعي النائب أسعد
ح��ردان إلى أنّ القوميين االجتماعيين ،بما
يمثلون من فكر ونهج ،يواجهون مشاريع
التفتيت والتقسيم والتجزئة ،بثقافة الوحدة
وبالدور النضالي الذي يمارسونه دفاعا ً عن
أرضنا وشعبنا ،مؤكدا ً االعتزاز بالدور الذي
يؤديه الرفقاء في ميادين المواجهة ض ّد
اإلرهاب ال ُمص ّنع «إسرائيلياً ،ومشدّدا ً على أنّ
أحدا ً لن يستطيع حرف البوصلة القومية عن
اتجاهها الصحيح .فالقوميون االجتماعيون،
أب��ن��اء م��درس��ة س��ع��اده ،وح���زب س��ع��اده،
يتقدمون إلى األم��ام بثقة وعزم وثبات ،من
أجل بلوغ النصر والتحرير.
وق��ال ح��ردان أم��ام وف��د من مديرية صور
التابعة لمنفذية ص��ور في «القومي» ض ّم
ن��ام��وس المنفذية وم��دي��ر المديرية عباس
فاخوري وأعضاء الهيئة ورفقاء ومواطنين زاره
في دارته بضهور الشوير :كلما كنا أقوياء يكون
دورنا أفعل في مواجهة التحديات والمؤامرات،
وما نؤديه من دور نضالي على أرض الشام
في مواجهة ق��وى اإلره��اب والتطرف ،يرقى
إلى مستوى األدوار المصيرية الكبرى ،ويثبت
أننا أقوياء حقاً ،ألنّ عوامل القوة بالنسبة لنا
ال تأتي صدفة ،بل هي وليدة خيارات واضحة
ومبادىء راسخة وعقيدة محيية ،وإيمان عميق
بحقنا القومي وعدالة قضيتنا ووحدة بالدنا.
أضاف حردان :في فترات سابقة ،ت ّم الترويج
لثقافة الضعف ،ورفع بعض اللبنانيين شعار
«قوة لبنان في ضعفه» ،فكانت النتيجة أن
أصبح لبنان ع��اج��زا ً عن الفعل ،مستسلما ً
أمام غطرسة «إسرائيل» وعدوانيتها .وكانت
النتيجة أيضا ً منح العدو الصهيوني بطاقة
اجتياح للبنان.

حردان مستقبالً الوفد في دارته بضهور الشوير

المقاومة التي ن�ش�أت عام � 1982أف�شلت �أهداف االجتياح ال�صهيوني
المعلنةو�أ�سقطت �إلى غير رجعة مقولة ال�ضعف..
ُ
تر�سخت بالتحرير وبانت�صار 2006
وهذه الحقيقة َّ
ولفت إل��ى أنّ المقاومة التي نشأت في
مواجهة االجتياح الصهيوني ع��ام ،1982
وك ّبدته الخسائر وأفشلت أه��داف اجتياحه
ال ُمعلنة ،وأسقطت ،إل��ى غير رجعة ،مقولة
الضعف ،وج��اء انتصار التحرير في العام
 ،2000ومن ثم االنتصار الكبير في حرب تموزـ
آب  ،2006ليؤكدا الحقيقة الراسخة بأنّ قوة
لبنان بمقاومته وبعناصر قوته ،وأنّ مفاعيل

القوة هي التي تهزم العدو وآلته الحربية ،وهي
التي تحقق ما يعتبره الضعفاء مستحيالً.
وت��اب��ع ح����ردان :مثلما استطعنا كسر
المستحيل في ثمانينيات القرن الماضي ،نحن
علىيقينتام،بأ ّننابثقافةالوحدةوالتضحيات
الجسام ودماء الشهداء ،قادرون على إلحاق
الهزيمة ب��اإلره��اب ال ُمص ّنع «إسرائيلياً».
وليعلم رعاة هذا اإلرهاب وصانعوه ومموِّلوه،

ّ
الحق والصمود والتضحية التي
أنّ إرادة
تدافع عن أرضنا وبالدنا وحريتنا واستقاللنا
وثرواتنا ووحدة شعبنا ،هي إرادة قوية َتكسر
المستحيل.
وأوضح حردان أمام الوفد ،أنّ نضال الحزب
السوري القومي االجتماعي ال يقتصر على
الفعل المقاوم الريادي ،فهناك تحديات عديدة،
سياسية واجتماعية واقتصادية ،نتصدّى

لها برؤية واضحة ،فنحن ال نرى إمكانية بأن
يتعافى لبنان من أمراضه الطائفية والمذهبية،
إال من خ�لال قيام دول��ة مدنية قوية عادلة
وق��ادرة ،تحقق العدل االجتماعي واإلص�لاح
ومصالح ال��ن��اس ،وت��ح��ارب الفقر والفساد
وتطلق ورشة اإلنماء على المستويات كافة،
وتستفيد من عناصر القوة بتثبيت معادلة
الجيش والشعب والمقاومة .وبداية الطريق
للوصول إلى هذه الغاية ،تتطلب تفعيل عمل
المؤسسات ،وإنجاز االستحقاقات ،وقانون
ان��ت��خ��اب��ات نيابية يحقق صحة التمثيل
وعدالته ،وهو القانون الذي يجعل من لبنان
دائرة واحدة ،على أساس النسبية ومن خارج
القيد الطائفي.
واع��ت��ب��ر أنّ التسريع ف��ي ال��وص��ول إلى
تفاهمات لبنانية حول مجمل الملفات واألزمات،
يساهم في تشكيل طوق نجاة وحماية للبنان
من األخطار التي تتهدّده ،خصوصا ً في ظ ّل
هذا االشتعال الذي تشهده المنطقة والعالم من
جراء اإلرهاب الذي ال يزال يلقى الدعم من دول
عديدة.
وختم ح��ردان مشدّدا ً على أنّ العمل على
تحصين البلد ،مسؤولية الجميع ،وهناك
ضرر كبير يلحق بمصلحة لبنان واللبنانيين،
في ح��ال أص�� ّر البعض على االختباء خلف
ذرائع واهية ترمي إلى إقفال النوافذ واألبواب
المفتوحة باتجاه إنتاج حلول ُتخرج لبنان من
أزماته الداخلية.
وت��ح��دث ن��ام��وس منفذية ص��ور عباس
فاخوري ،من جهته ،باسم الوفد ،فأشاد بدور
حردان مناضالً ومسؤوالً ،ورئيسا ً وبمسيرته
الحزبية الحافلة بالعطاء والتضحية ،وبقدوته
المؤسسات الحزبية
جسدها سلوكا ً في
ّ
التي ّ
وتمسكا ً بالنظام وتعاليم النهضة.
ُّ

الو�صول �إلى تفاهمات لبنانية حول مجمل الملفات
والأزمات ي�ساهم في ت�شكيل طوق نجاة وحماية
للبنان من الأخطار التي تتهدّ ده

مولوه
ليعلم ُرعاة الإرهاب و�صانعوه ُ
وم ِّ
ّ
الحق وال�صمود والت�ضحية
�أنّ �إرادة
تك�سر الم�ستحيل
وزير الخارجية الم�صري يبحث التطورات مع بري و�سالم وبا�سيل

�شكري :حري�صون على ا�ستقرار لبنان وال تف�ضيل لمر�شح رئا�سي على �آخر
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري
حرص ب�لاده على دعم استقرار لبنان ،الفتا ً
إلى أن ليس لدى مصر أي نوع من التفضيل أو
التوجيه أو تزكية لطرف أو مرشح للرئاسة على
حساب آخر.
وج���ال ال��م��س��ؤول المصري على ع��دد من
المسؤولين ،فالتقى رئيس مجلس النواب نبيه
بري في عين التينة .وقال بعد اللقاء« :عبرت
له عن تطلع مصر إلى أن تلعب دورا ً إيجابيا ً في
معاونة األطراف كافة للتوصل إلى تسوية لهذا
االستحقاق ،والخروج من هذه األزمة .مصر لها
تراث وتواصل تاريخي مع لبنان ،ولها اهتمام
بتعزيز االستقرار واألم��ن للشعب اللبناني
وضرورة العمل للتوصل إلى تسوية من خالل
التواصل والتفاهم بين كل العناصر واألطياف
السياسية .وأي دور تقوم به هو بالتعاون
والمشاركة مع كل العناصر السياسية الفاعلة،
ونعمل بذلك لتحقيق االس��ت��ق��رار ليس فقط
للبنان ،ولكن ليعم االستقرار المنطقة بشكل
متكامل ولتعزيز الوحدة والتضامن العربي
وال��خ��روج من االزم��ات الطاحنة التي تواجه
الدول العربية في هذه المرحلة».
وأض��اف« :التحديات مشتركة لك ّل الدول
العربية وعلينا مواجهتها بمزيد من الجهد
والعمل والتفاهم ،ونحن على أتم االستعداد
للتعاون في ذلك بقدر التواصل والتفاهم الذي
ينشأ وي��زداد قوة وفاعلية لتحقيق المصالح
المشتركة».
كما التقى رئيس الحكومة تمام سالم في
ال��س��راي الحكومية وع��رض معه التطورات
والمستجدات في لبنان والمنطقة.
واجتمع شكري في قصر بسترس إلى نظيره
اللبناني جبران باسيل ،ثم عقد الجانبان مؤتمرا ً
صحافيا ً مشتركا ً استهله باسيل ،باإلشارة إلى

«أنّ المجتمع اللبناني يرفض اإلرهاب ،وليس
هناك بيئة حاضنة ل��ه ،ولدينا جيش مقدام
وبطل يواجه في الصفوف األمامية اإلرهابيين
على حدودنا ،ويمنعهم من التوغل أكثر في
الداخل اللبناني».
وق���ال« :إنّ حاجتنا هنا إل��ى مصر هي
بالتشديد على أهمية دور الجيوش الوطنية
في محاربة اإلرهاب ،وحدها الجيوش الوطنية
على األرض هي التي تستطيع قهر اإلره��اب
وتتغلب الشعوب العربية على الفكر التكفيري
ال��ذي يحاول التغلغل» .وأض��اف« :الصوت
العربي يجب أن يرتفع بصوت أعلى من قرقعة
السالح ومن القتل الذي يعتمده اإلرهابيون.
يجب أن يرتفع صوتنا إلى درجة يعلو فيها
أيضا ً على األص��وات المتطرفة التي تأتي من
الغرب ،وبهذا نستطيع التغلب على اإلرهاب
ونشعر بأننا نتحمل مسؤوليتنا لمواجهته،
ألنّ المسؤولية األولى تقع علينا وليس على
أحد غيرنا ،وإن لم نقم بهذا األم��ر فيجب أن
نتوقع أن يأتينا تطرف مقابل التطرف الذي
يخرج من منطقتنا».
وت��اب��ع ب��اس��ي��ل« :تطرقنا إل��ى العالقات
الثنائية ،وشددنا على أهمية التبادل التجاري
بين مصر ولبنان والمصلحة الكبرى لبلدينا في
أن يكون هناك أولوية لمصر بالنسبة الى لبنان،
ولبنان بالنسبة الى مصر في التبادل التجاري،
وال سيما في ما يتعلق بالمنتجات الزراعية،
كالتفاح من لبنان في اتجاه مصر ،والبطاطا
من لبنان في اتجاه مصر وغيرها من المنتجات
الغذائية التي لدينا مصلحة كبرى في المحافظة
على التبادل التجاري في ما بيننا ،ونأمل أن
يتطور الى تبادل على صعيد الطاقة في ظ ّل
اكتشاف حقول الغاز في مصر ،واالستعداد
اللبناني للدخول في مجال استكشاف الغاز

والنفط في مياهنا وصوال ً إلى التبادل الثقافي
الذي هو أغنى ما لدينا».
وخ��ت��م« :سمعنا م��ن األخ���وة المصريين
حاجتهم إلى لبنان مستقر وقوي ،ونحن ندرك
أنّ ه��ذا اللبنان القوي يكون بالحفاظ على
استقالله وسيادته واستمداد قوته الشرعية
من قوة شعبه .إنّ الشرعية الشعبية هي األمر
الذي مرت به مصر لتخرج من أزمتها ،إنها الممر
الوحيد للبنان للخروج من أزماته الداخلية
السياسية .إن الممر الوحيد ه��و الشرعية
الشعبية المعطاة للسلطات الدستورية في
لبنان ،هذا ما يؤمن االستقرار وديمومة الح ّل
السياسي ،وهذا ما يجعل من لبنان قويا ً هو
حاجة لشعبه وللمنطقة وبلدانها واستقرارها».
ولفت شكري ،من جهته ،إلى «أنّ الوضع
الملتبس المليء بالمخاطر ال���ذي تشهده
الساحة العربية من صراعات وانتشار لظاهرة
اإلره��اب ومن شقاق وانقسام ،كل هذا يحتم،
حتى نستطيع أن نلبي طموحات شعوبنا ،أن
نتجاوزها ونتصدى لها ونرتقي إلى المسؤولية
التي يفترض أن نضطلع بها لتحقيق االستقرار
وإطالق القدرات لشعوبنا .إنّ إرادة الشعوب
العربية هي إرادة قوية ،وهي طبعا ً أساس أي
عمل وأي جهد تضطلع به السلطات المسؤولة،
وهي كما ارتكزنا عليها في مصر ،نحن نثق في
ق��درة اإلرادة الشعبية في ك ّل ال��دول العربية
أن تكون هي المحرك والمرشد لتحقيق هذه
المصالح .بالتأكيد نحن نشعر بقلق مما
يعانيه لبنان الشقيق من أزمة سياسية مرتبطة
باالستحقاق ال��رئ��اس��ي ،وه��ذا األم��ر مرتبط
باستقرار لبنان ،وكما تفضل الوزير باسيل ،إنّ
هذا األمر مقرون بالتوصل إلى توافق وتفاهم بين
األطياف السياسية وعناصر المجتمع اللبناني،
وللبنان خصوصيته وضرورة احترامها».

باسيل مستقبالً نظيره المصري
وأكد أنّ مصر «دائما ً على استعداد وال توفر
أي جهد ودع��م يسهم في التوصل إل��ى هذه
التفاهمات ،ونتطلع إلى أن يكون هناك خالل
هذه الزيارة المزيد من تبادل الرأي والتواصل
من أج��ل تحقيق ه��ذه المصلحة المشتركة،
ليس في إطار عالقاتنا الثنائية ،ولكن في إطار
استعادة االستقرار في المنطقة العربية والشرق
األوسط ،بما يعود بالنفع على الشعوب العربية
والحفاظ على األمن القومي والهوية العربية
التي يتم الضغط عليها من خارجها ،سواء
على المستوى اإلقليمي أو الدولي .ويجب أن
نتنبه جيدا ً أننا نحن من يحدّد إطار مصلحتنا
ومسارنا ،وه��ذا هو الضمان لتحقيق اإلرادة
الشعبية التي تحدثنا عنها».
وح��ول ما إذا ك��ان يحمل مبادرة أو أفكارا ً
مصرية طرحها على المسؤولين حول الملف

الرئاسي ،أج��اب شكري« :نحن هنا نبذل ك ّل
جهد في تقريب وجهات النظر والعمل معا وبذل
ك ّل جهد وفقا ً للتفاهم من خالل الرموز والقيادات
السياسية ،وفقا ً إلرادة مكونات الشعب اللبناني
الشقيق .فدورنا هو دور ميسر ويتوقف على
اإلرادة المتوافرة لدى األطراف».
أض��اف« :ليس لدينا أي نوع من التفضيل
أو التوجيه أو تزكية لطرف على حساب آخر.
فنحن نتعامل مع ك ّل األطراف بالتطلع نفسه،
وأن يكون هناك تواصل وتفاهم ،ونوفر ما
لدينا لتقريب وجهات النظر وفقا ً لما ترتضيه
األط��راف .فليس لدينا أي نوع من التدخل أو
األثقال ،إنما نهتم بهذا األمر نظرا ً إلى اهتمامنا
باستقرار لبنان».
وكان وزير الخارجية المصري التقى مفتي
الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان.

